
Tisztelt Szülő! 

2014. március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv, ami a képmáshoz és 

hangfelvételhez való jogról az alábbiak szerint rendelkezik: 

„2:43. § A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen g) a képmáshoz és a 

hangfelvételhez való jog megsértése. (...) 2:48. § (1) Képmás vagy hangfelvétel 

elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. (2) 

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített 

felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült 

felvétel esetén.” 

Az intézményünkben megrendezésre kerülő programok során rendszeresen készítünk 

fénykép és video felvételeket, amiknek egy részét az interneten, honlapunkon is 

közzétesszük. A felvételeket a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola honlapján        

( www.nyhbemisk.wixsite.com/bemsuli)  lehet megtekinteni.  

Ezek a programok tömegrendezvénynek, az elkészített fényképek és mozgóképek 

pedig tömegfelvételnek minősülnek. Ezért elkészítésükhöz és felhasználásukhoz nincs 

szükség az érintettek beleegyezésére. Mi ennek ellenére szeretnénk Öntől beleegyező 

nyilatkozatot kapni, aminek aláírásával biztosít minket egyetértéséről.  

...………………………………………………………………………… 

Szülői nyilatkozat 

 

Beleegyezem abba, hogy rólam és/vagy …………………………….. 

nevű gyermekemről  a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában 

megrendezett programok alatt (vagy más intézmény által rendezett 

eseményen az iskolát képviselve), fénykép- és video felvételt 

készítsenek és ezt a felvételt az iskola életét bemutató fórumokon            

(interneten, faliújságon, iskolaújságban, …) nyilvánosságra hozzák.  

Nyíregyháza, 2021. …………………………. 

                                                                     ……………………………... 

                                                                                  szülő aláírása 
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